
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
31/2013.(XI.29.) rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/1995.(VI.22.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet címe az alábbira módosul:

„FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelete

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL”

2. § A rendelet 3. § (1) bekezdésében a „székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.”
szövegrész „székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.” szövegrészre módosul.

3. § A rendelet 4. § (3) bekezdésében a „községi” elnevezés „városi” elnevezésre módosul.

4. § A rendelet 23. §-a kiegészül az alábbi (7) és (8) bekezdéssel:

(7) Az a képviselő, aki a képviselőtestület a Mötv. 49 § (2) bekezdés szerinti személyes
érintettségét nem jelenti be legkésőbb a napirend tárgyalásának megkezdéséig a
polgármesternek, 5.000,- Ft összegű díjat köteles a Fegyvernek Város Önkormányzata
számlájára megfizetni az ülés napjától számított 30 napon belül.

(8) § Az a bizottság tag, aki a bizottsági ülésen a Mötv. 49 § (2) bekezdése és a 60. §
szerinti személyes érintettségét nem jelenti be legkésőbb a napirend tárgyalásának
megkezdéséig a bizottság elnökének, 5.000,- Ft összegű díjat köteles a Fegyvernek
Város Önkormányzata számlájára megfizetni az ülés napjától számított 30 napon
belül.

5. § A rendelet 39. § (5) bekezdésének első mondatában a „községháza” elnevezés
„városháza” elnevezésre, az utolsó mondatában a „községi” elnevezés „városi”
elnevezésre módosul.

6. § A rendelet 40. § (3) bekezdésében az „Ötv-ben” szövegrész „Mötv-ben” szövegrészre
módosul.

7. § A rendelet 53. § (1) bekezdésében a „község” szövegrész „város” szövegrészre módosul.

8. § A rendelet 58. §-ában az „Ötv-ben” szövegrész „Mötv-ben” szövegrészre módosul.

9. § A rendelet 67. § (4) bekezdésében a „Községi” elnevezés „Városi” elnevezésre módosul.

10. § A rendelet 1. sz. mellékletében a képviselők felsorolásánál Nagy József képviselőnél a
„Felszabadulás” út elnevezése „Szent Erzsébet” elnevezésre módosul.

11. § Ez a rendelet 2013. december 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző

Kihírd.: 2013.XI.29.


